[

Чорноморський державний університет
імені Петра Могили вітає своїх майбутніх
студентів. Ви маєте нагоду вступити до одного з
найкращих університетів Південного регіону.
Університету, де існують власні традиції, звичаї і
де кожен має унікальні можливості виявити себе,
пізнати навколишній світ, слухати та бути
почутим. Ми щодня переконуємося, що в нашому
університеті
навчаються
найобдарованіші,
найталановитіші, найпрогресивніші молоді люди.
Отже, ласкаво просимо приєднатися до великої
родини «Могилянки».
З повагою, ректор, доктор технічних
професор, заслужений діяч науки і техніки України
Л. П. Клименко

Національний
університет
«Києво-Могилянська
академія»
засновано як Київську Братську школу в
1615 р. Статус колегіуму надано в
1632 р., статус академії – в 1658 р.
Києво-Могилянська
академія
відроджена 19 вересня 1991 р. на своїй
історичній
території
як
перший
незалежний вищий навчальний заклад
України
–
університет
«КиєвоМогилянська
академія».
Статус
національного набув у 1994 р.
17 січня 1996 р. прийнята Ухвала
Вченої
ради
національного
університету
«Києво-Могилянська
академія»
про
заснування
Миколаївської філії НаУКМА, яка була
затверджена
Постановою
Кабінету
Міністрів України від 3 липня 1996 р.
13 березня 2002 р. за розпорядженням
Кабінету Міністрів України № 112-р
створено Миколаївський державний
гуманітарний університет імені Петра
Могили на базі Миколаївської філії
Національного університету «КиєвоМогилянська академія».
10 грудня 2008 р. Розпорядженням
Кабінету Міністрів України за № 1521-р
Миколаївський
державний
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Могили
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в
Чорноморський
державний
університет імені Петра Могили.
54003, м. Миколаїв,
вул. 68 Десантників, 10
Тел.: (0512) 24-41-89 (приймальна комісія)
Факс: (0512) 50-03-33
E-mail: rector@kma.mk.ua
Web-сайти:
www.kma.mk.ua; www.moodle.kma.mk.ua;
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ЧОРНОМОРСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
імені Петра Могили

ІСТОРІЯ
бакалавр, магістр

Магістри історії можуть продовжити
навчання в аспірантурі ЧДУ ім. Петра
Могили, у інших вітчизняних ВНЗ для
здобуття наукового ступеня кандидата наук
або вступити на програму докторських студій
(Ph. D.) до одного із західних університетів.

Історія
–
пам’ять
людського
суспільства, його свідомість та совість,
вихователька наступних поколінь.
На факультеті політичних наук ЧДУ
імені Петра Могили (декан – д. політ. н.,
проф. О. В. Шевчук) з 2007 р. розпочата
підготовка фахівців галузі знань 0203
«Гуманітарні науки» з напряму 6.020302
«Історія*» (бакалавр), а з 2011 р. –
спеціальності 8.02030201 «Історія*» (магістр).
Викладання навчальних дисциплін
забезпечують кафедри історії (зав. кафедри
д.і.н., проф. Ю. В. Котляр), всесвітньої історії
(зав. кафедри д.і.н., проф. С. В. Пронь),
міжнародних
відносин
та
зовнішньої
політики
(зав.
кафедри д.і.н.,
проф.
О. П. Тригуб).
До підготовки істориків залучений
потужний кадровий потенціал – 15 докторів
наук, професорів, 12 – кандидатів наук,
доцентів.
Важливим
компонентом
навчання
студентів-істориків є практична підготовка,
яка здійснюється на археологічній, архівній,
музейній
та
педагогічній
практиках.
Особливий інтерес викликає проведення
розкопок на унікальній пам’ятці періоду
пізнього палеоліту (40-10 тис. років тому) –
Анетівці
ІІ
(Доманівський
район,
Миколаївська область), відкритій д..і.н.,
професором, академіком В. Н. Станко.

HISTORIA –MAGISTRA VITAE
(0512) 76-55-53 (деканат)

Студенти
спеціальності
«Історія»
мають
можливість
скористатися
міжнародними освітніми програмами «Work
and Travel», «Camp America», «Fulbright», що
дає їм можливість пізнати світ, ознайомитися
із західною системою освіти.
Для забезпечення рівня освіти, який
відповідає
міжнародним
стандартам,
факультет політичних наук має постійні
зв’язки
з
різними
міжнародними
організаціями
і
закордонними
університетами. Зокрема, партнерами ЧДУ
імені Петра Могили зі спеціальності «Історія»
є: університет Ка Фоскарі (Венеція, Італія);
Краківський
університет
(Республіка
Польща);
Дечжоузький
університет
(Китайська народна республіка).
Фахівці з історії мають можливість
вивчати англійську, німецьку, французьку,
латинську та старослов’янську мови.

HISTORIA –MAGISTRA VITAE
politology@kma.mk.ua

При ЧДУ імені Петра Могили діє
Спеціалізована вчена рада (голова – д.і.н., поф.
П. М. Тригуб) з правом прийняття до захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора і кандидата історичних наук за
спеціальностями: 07.00.01 – історія України і
07.00.02. – всесвітня історія.
За спеціальністю «Історія» видається три
фахових журнали: «Наукові праці. Історичні
науки», «Історичний архів», «Чорноморський
літопис».
Випускники спеціальності «Історія»
можуть працювати:
викладачами,
співробітниками
наукових установ;
учителями
та
адміністраторами
закладів освіти;
керівниками районних, міських і
обласних відділів освіти;
науковими співробітниками в музеях,
архівах області, в органах державної влади й
управління;
радниками
та
консультантами
відомств та установ, депутатського корпусу,
партій і громадських об’єднань;
спеціалістами управлінь внутрішньої
та гуманітарної політики міського, районного
та обласного рівня.

HISTORIA –MAGISTRA VITAE
(0512) 76-55-94 (кафедра історії)

